WIJNKAART
Witte wijnen

per glas

per fles

2018 Sauvignon Blanc, Domaine La Colombette, Frankrijk

€ 4,80

€ 23,50

€ 4,95

€ 24,50

Bleekgele kleur met groene tint. Stuivende neus met veel tropisch fruit (citrus).
Een lichte zuurgraad geeft de wijn een frisse smaak. Levert & Schudel wijnkopers

2018 Chardonnay, De Martino Estate, Chili
Lichtgeel. Ananas en ander rijp tropisch fruit in neus. Volle fruitsmaak,
droog met vriendelijke afdronk. Levert & Schudel wijnkopers

2017 Pinot Grigio, Alto Adige, Cantine Terlan, Italië

€ 33,50

Licht strogeel. Sappig fruit met tinten van honingmeloen. Zeer zacht en sappig van smaak.

2017 Chardonnay, Felino Vina Cobos, Argentinië

€ 35,50

Deze fraaie droge witte wijn is door wijnschrijver Robert Parker beloond met 92 punten!
Frisse aroma's van rijpe peer en perzik. Mondvullend palet van fuji-appel en tropisch fruit. Ook lekkere citrustonen.

2016 Sancerre, Domaine Carroir Perrin, Frankrijk

€ 37,00

Lichtgeel kruisbes en stuivende bloemengeur, strakdroog met verfijnde zuren frisse lange afdronk.

2015 Pinot Gris Réserve, Trimbach, Alsace, Frankrijk

€ 40,50

Deze wijn biedt een combinatie van een krachtige fruitigheid en een weelderige kruidigheid. Rijp en harmonieus
met tonen van rijpe perzik. In de mond is de wijn vol en zijn er veel tropisch fruit aanwezig.

2016 Griva Sauvignon Blanc, Bernadus, Carmel Valley, California

€ 49,50

Vertoont noten van rijp tropisch fruit, grapefruit en meloen, samen met subtiele hints van verse gras.
In de mond, zijn de smaken rijk, helder en intens. Complexe essenties van kalk, grapefruit en kruisbes geven verfrissende zuren.

2016 Chardonnay, Bernadus, Carmel Valley, California

€ 54,00

Aromatisch, witte bloemen, acacia, exotisch fruit.
Weelderig en welhaast stoer van smaak met een prachtige lengte in de afdronk.

2009 Chateau de Chassagne Montrachet, 1er Cru, Frankrijk

€ 58,00

Bleke gouden jurk. Dikke neus en het einde van witte bloemen, kruiden en gekonfijte citrus. Rond en rijk,
gekenmerkt door een goed geïntegreerde afwerking van eiken en mineralen.

2013 Puligny-Montrachet, Joseph Drouhin, Frankrijk

€ 69,50

Intens goudgeel. Stuivende neus met geurig geel fruit en mineralen omlijst met zijdezacht eiken en frisse limoen.
Heerlijk exotisch fruit met toast en citroenzeste op de tong. Volsappig en licht gekruid met spanning en crunch.
Met een minutenlange afdronk.

Rosé wijnen

per glas

per fles

2017 Rosé, Domaine La Colombette, Frankrijk

€ 4,20

€ 20,50

Mooie zalmroze kleur, frambozen, aardbeien en wat kruiden in de geur.
Zachte aanhoudende smaak met opnieuw heel mooi frambozen en aardbeien. Levert & Schudel wijnkopers

Sparkling Rosé, Santa Digna Estalado, Miguel Torres, Chili
Mousserende rosé. De Estalado heeft een roze kleur en aanhoudende belletjes.
Een aroma van rood fruit en in de smaak is hij fris, levendig en droog.
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€ 36,00

Rode wijnen

per glas

per fles

2017 Merlot, Domaine La Prade, Frankrijk

€ 4,50

€ 22,00

€ 4,80

€ 23,50

Toegankelijke, niet houtgelagerde, en soepele rode wijn van de merlot druif. Levert & Schudel wijnkopers

2016 Cabernet Sauvignon, De Martino Estate, Chili
Lekker pittig, met veel rijp fruit doorspekte rode wijn. Levert & Schudel wijnkopers

2017 Malbec, Pascual Toso, Argentenië

€ 27,50

Intense kleur met in de neus en smaak tonen van rijpe zwarte bessen.
Lichte vanille accenten completeren het geheel. Smaakvol, rijke stijl. Veel sap.

2016 Malbec Selected Vines, Pascual Toso, Argentenië

€ 37,50

Mooie ronde wijn met geconcentreerd fruit (framboos), kruiden, mocca en vanille.
Mooi verpakte tannines en een lange afdronk complementeren het geheel.

2014 Chianti Classico Riserva, Azienda Castellare, Italië

€ 41,00

Sangiovese druif aangevuld met wat canaiolo druiven. De eikenhoutlagering is perfect verweven met een kruidige
Fruit en een lange afdronk.

2015 Cabernet Sauvignon Barrel Selection, Salentein, Argentinië

€ 45,00

Aroma's van peper, zwarte bessen en vanille vormen de basis voor deze heerlijke, robijnrode Barrel Selection.
Dit is een Cabernet Sauvignon met een elegante smaak en een lange, volle afdronk.

2010 Chateau Clark, Baron Edmond de Rothschild, Listrac-Médoc, Frankrijk

€ 49,00

Boeket van zwart verweven fruit met nieuw eikenhout met de verleidelijke geroosterde geuren van cacao en vanille.
Levendig in de mond met expressie van fruit, geroosterde tonen.

2013 Barolo DOCG, Azienda Le Cecche, Italië

€ 49,50

Volle, krachtige topwijn uit Piemonte van de Nebbiolo druif met een uitgekiende houtlagering.

2012 Chateau Haut-Bages Liberal, Pauillac, Frankrijk

€ 74,00

Een wijn met grote elegantie. Een mooi kruidig aroma. De smaak is rijk en breed met duidelijk mooi rijpe tanninen.
Een schitterende balans gevolgd door een geconcentreerde afdronk die lang blijft hangen.

2007 Chateau Gazin, Pomerol, Frankrijk

€ 84,00

Deze wijn is gemaakt van 90% merlot en zijdezacht. Tonen van kersen, bramen en zwarte bes met peper, karamel en mooe tannines.

Aziatische wijnen

per glas

per fles

Junmai, Ozeki (warm of koud )

€ 6,90

€ 18,00 375ml
€ 35,00 750ml

Ozeki Premium Junmai is een van de drie sakeproducten die Ozeki in 1979 eerst in Californië gebrouwen.
Een traditionele stijl sake die u in elk geval kunt genieten met verscheidenheid aan gerechten.
Deze sake is droog en delicaat in de mond, met een fijne smaak en evenwichtig aroma.

Hana Awaka, Ozeki per fles van 250ml (koud, mousserend)

€ 9,70

Licht sprankelend, zoet en fris met rijpe peer, gele pruim en een hint van kersenbloesem en gist.
Vriendelijke en milde sparkling sake.

Umeshu choya, Japanse pruimenwijn

€ 5,90

Een overvloed van smaak, zo verleidelijk als de geurige pruim. De essentie van de meest verrukkelijke pruimen,
creëert een licht zoete sensatie. Met crushed ice komt deze het best tot zijn recht.
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€ 29,50

Mousserende wijnen

per glas

per fles

Cava Brut, MVSA, Spanje

€ 5,80

€ 29,00

Strogele kleur met groengele nuances. Fruitige vintage aroma's, waarin banaan en venkel overheersen,
aangevuld met impressies van amandel en geroosterd brood. Mooie lange afdronk.

Champagne
Taittinger Brut Réserve

€ 64,50

Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met nootachtige aroma's en een delicate, milde mousse.

Taittinger Nocturne Sec

€ 69,50

De belletjes vormen een tere ketting van fijne mousse.
De neus is subtiel en fris met de geuren van witte bloesem en rijp fruit.

Veuve Clicquot Posardin Brut

€ 39,50 375ml

Heerlijk aangename neus met wit fruit, rozijntjes, briochecake en vanille.
In de mond een perfecte balans tussen fruitige aroma’s, en de rokerige tonen.
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